
 
13 februari 2022 

Beste Blue Drakers, 
 
In deze eerste nieuwsbrief van 2022 kijken we vooruit. De competitie is 

weer opgestart, er komen [waarschijnlijk] versoepelingen aan, waardoor 

ook publiek weer welkom zal zijn. En we vragen jullie aandacht voor 

twee opleidingen; 

- Het spelregelbewijs, verplicht voor alle competitiespelers 

tussen 13 en 24 jaar. 

- Het scheidsrechtersdiploma, verplicht voor 14-plussers.  

 

Dit zijn de onderwerpen in deze Nieuwsbrief: 
 

• Coronaregels 1 

• Spelregelbewijs via de nieuwe methode ‘Flowsparks’ 2 

• Scheidsrechterscursus opnieuw gepland! 3 

• Bulwijk gesloten voor trainingen… 3 

 

De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 29 november 2021 zijn bijgesloten. 

 

Onze website: www.bluedrakes.nl 

Facebook:  Facebook.com/BlueDrakes 

Coronaregels 
We wachten op versoepeling van de maatregelen, aangekondigd door 

het kabinet. Nu nog is een coronatoegangsbewijs verplicht voor publiek. 

Bovendien moet er nog afstand gehouden worden, waardoor er  bij onze 

thuiswedstrijden geen plaats is voor publiek. 

 

Wil je op de hoogte blijven van de actuele maatregels rond sport, kijk dan 

op Coronavirus: huidige maatregelen voor de sport - NOCNSF. 
Ook de NBB geeft nog een specifieke invulling voor basketbal. Kijk 

daarvoor op Coronavirus en basketball - Basketball.nl 

 
 

Laten we hopen dat we binnenkort weer vrijuit kunnen spelen en kijken!  



Spelregelbewijs via de nieuwe methode ‘Flowsparks’ 
We adviseren ieder die nog geen Spelregelbewijs heeft dit te gaan 

halen. Want een spelregelbewijs is verplicht voor spelers tussen 13 

en 24 jaar, om in het seizoen 2022/2023 competitie te mogen 

spelen!  

De NBB meldt dat deze groep al een mail gehad heeft, maar voor 

iedereen geldt dat je ook zelf initiatief kunt nemen. Dus spelers die 

de mail niet meer kunnen vinden, spelers die jonger zijn dan 13 

jaar of niet-spelende leden (zoals ouders van leden) kunnen zich 

aanmelden via Sportlink (nbb-digitaal.sportlink.com).   

Volg hiervoor de volgende stappen: 

 

 
Vul het volgende in (Zie onderstaande afbeelding): 

- Afdeling: NBB Afdeling Landelijk 

- Type: Opleidingen en inschrijvingen 

- Categorie: FlowSparks 

- Subcategorie: Spelregelbewijs 

 
Klik op het groene hokje en vervolgens op aanmelden. Vul je gegevens in. Daarna ontvang je een mail 

vanuit FlowSparks. 

 

 

 

 



Scheidsrechterscursus opnieuw gepland! 
In het najaar 2021 zijn leden uitgenodigd om de scheidsrechterscursus te gaan 

volgen. Helaas kon die toen niet doorgaan door de aangescherpte 

coronamaatregelen. Nu gaan we de cursus herstarten: 

- Dinsdagavond 22 februari van 19.30 tot 22.00,  

praktijkgedeelte in Bulwijk. 

- Dinsdagavond 15 maart van 19.30 tot 22.00,  

theoriegedeelte in nader te bepalen ruimte.  

 

NB: Op  22 februari vervallen de trainingen na 19.30! 

 

De leden die verwacht worden zijn hierover al via hun trainer/coach ingelicht. 

 

Bulwijk gesloten voor trainingen… 

 

Op dit moment weten we van de volgende sluitingen:  

- op dinsdag 22 februari na 19.30 door onze scheidsrechterscursus 

- donderdag 3 maart tot en met woensdag 9 maart ivm werkzaamheden 

- maandag 14 maart tot en met woensdag 16 maart ivm de verkiezingen 

 

 

   

 


